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Förord 
Den här rapporten är ett resultat på vårt examensarbete som utfördes under 

perioden januari – maj 2017. Projektet gjordes i samband med företaget Hultafors 

Group i Göteborg.  

 

Examensarbetet är en avslutning på vår Maskiningenjörsutbildning där vi hade 

möjligheten att tillämpa våra kunskaper som vi har erhållit under våra tre år på 

Högskolan i Halmstad. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har varit inblandade i detta projekt. 

Tack till vår handledare i skolan Aron Chibba som har varit ett stort stöd under 

arbetes gång.  

 

Ett stort tack till vår uppdragsgivare på Hultafors Group, Elma Delic som med sitt 

stora engagemang och stöd har möjliggjort detta examensarbete. 

 

Halmstad, 22 maj 2017 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete omfattar ett maskintekniskt konstruktionsarbete som har 

bedrivits i samarbete med Hultafors Group, WibeLadders och Högskolan i 

Halmstad, i en strävan att reducera mängden trappstegs-olyckor. Statistik från 

arbetsmiljöverket visar att den vanligaste orsaken till olyckor är att stegen välter i 

sidled, med den informationen till hands valdes det som utgångspunkt i arbetet. 

Projektet har utförts med hjälp av en egen metod som baseras på Princip- och 

primärkonstruktion, samt Design i fokus.  

 

Gruppen fick av Hultafors Group i uppdrag att ta fram ett tillbehör som ska 

stabilisera trappstegar i sidled, vara anpassningsbart efter markhöjd och går att 

tillverka billigare än andra tillbehör på marknaden. Tillbehöret avser användas till 

Wibes PROF-sortiment, trappstege 55P som har 5 eller fler trappsteg.  

 

Inledningsvis utfördes en marknadsundersökning på tre olika hantverkarfirmor i 

Sverige för att bekräfta problemet med ostabila trappstegar. Därefter sökte 

gruppen efter statistik för att ytterligare styrka arbetets utgångspunkt.  

 

Med en tydlig kravspecifikation i hand togs fyra olika koncept fram. Koncept 1 

var en uppfällbar stegfot och ansågs vara det bästa alternativet att gå vidare med 

och utveckla ytterligare. Gruppen utförde efterforskningar angående passande 

material och ergonomiska tillämpningar för tillbehöret. Med den insamlade 

informationen och ett utvecklat koncept genomfördes analyser av det framtagna 

stegtillbehöret för att säkerställa dess hållfasthet. 

 

Resultatet blev en uppfällbar stegfot som är menad att alltid vara monterad på 

stegen med hjälp av skruvar. Vid användning dras en fjäderbelastad sprint ut, en 

kloss förs ner längs med stegsidan tills stegfoten är i marken, då släpper 

användaren sprinten och konstruktionen är nu ett stabilt stöd till trappstegen. 



Abstract 
This thesis includes a mechanical engineering design work performed in 

collaboration with Hultafors Group, Wibe Ladders and Halmstad University, in a 

pursuit to reduce the amount of stepladder-accidents. Statistics from Occupational 

Safety and Health Authority show that the most common reason for accidents is 

that the stepladder falls sideways, based on this information it was chosen as the 

starting point in the work. The project has been carried out by using a method of 

our own, a combination between methods of Principle- and Primary Construction 

and Design in focus.  

 

The group was commissioned by Hultafors Group to develop an accessory that is 

adjustable to ground level and can be manufactured cheaper than other accessories 

on the market. The accessory is intended for use with Wibes PROF-range, 

Stepladder 55P, which has 5 or more stairs. 

 

Initially, a market research was carried out at three different craft companies in 

Sweden to confirm the problem of unstable stepladders. After that, the group 

searched for statistics to further strengthen the starting point of the work. 

 

With a clear requirement specification in hand, four different concepts were 

developed. Concept 1 was a lateral type stabilizer and was considered the best 

option to move on and develop further. The group conducted investigations 

regarding suitable materials and ergonomic applications for the accessory. With 

the collected information and a developed concept, analyzes of the manufactured 

step accessories were performed to ensure its strength. 

 

The result was a folding step foot, which is meant to always be mounted on the 

ladder using screws. In use, a spring-loaded sprint is pulled out, a block is lowered 

along the side of the ladder until the foot is in the ground, the user releases the 

sprint and the structure is now a stable support for the stepladder. 
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1. Introduktion  

I det här avsnittet presenteras bakgrunden till projektet, syfte, mål, 

problemformulering samt avgränsningar. 

 

Den här rapporten är ett examensarbete som utfördes våren 2017 av två studenter 

från maskiningenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad.  

Arbetet genomfördes med Hultafors Group i Göteborg. Företagets varumärke 

Wibe Ladders erbjuder ett brett sortiment av olika typer av stegar, steg tillbehör 

och arbetsställningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Examensarbete har genomförts i samband med företaget Hultafors Group i 

Göteborg. Företaget erbjuder ett brett sortiment varumärken för såväl 

återförsäljare som hantverkare. 

Bakgrunden till det här projektet ligger i ett ökande problem med fall från 

trappstegar som välter i sidled. (se Bilaga 1: arbetsmiljöverkets arbetsskador 

rapport-Fall från stege). 

Deras ”Trappstege (fristående stege) 55P” (Wibe) används för varierande 

arbetsuppgifter av till exempel hantverkare så som snickare, elektriker, osv. Idag 

säljer de två sorters tillbehör: stegfot och stödben, dessa är till för att minska 

risken att stegen välter i sidled, vilken är den vanligaste olycksorsaken för 

fristående stegar. 

Arbetet bestod av att konstruera ett nytt tillbehör eller någon konstruktion för 

”Trappstege 55P” så att den blir mer stabil i sidled. Konstruktionen ska hjälpa att 

öka stabiliteten på själva stegen så att ifall man ramlar ska stegen stå kvar. 

 

Stegar är viktiga hjälpmedel idag som gör att människor lätt kan förflytta sig 

mellan en lägre och en högre nivå. De förekommer nästan i alla branscher som ett 

hjälpmedel. Även i den privata sfären till exempel i hemmet eller vid 

trädgårdsarbeten har användningen av stegen utbredd. Allt det här gör att det idag 

finns en stor, ökande marknad för stegar och konkurrensen hårdnar.  

Bärbara stegar har långt tillbaka i tiden använts med grundkonstruktion som idag. 

De var nästan alltid tillverkade i trä. 

Trappstegar kan anses som en enklare form av trappa som är flyttbar. Till skillnad 

från bärbara stegar så är det bekvämare att stå på de och det känns kanske lite 

stabilare. 
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På grund av den ökande marknaden och allt större användning av stegar skapas 

det ett behov att informera kunden om vilken typ av stegar som kan 

rekommenderas till arbete som ska utföras samt om stegars begränsningar. 

Informationen om riskerna och hur man kan skydda sig är viktiga ur ett 

säkerhetsperspektiv för att kunna förebygga potentiella skador eller fall från 

stegar. 

 

För att klara den ekonomiska utvecklingen och kunna bibehålla sin 

konkurrenskraft i globala sammanhang har den svenska arbetssituationen och 

marknadssituationen (inom industri och företagsamhet i alla branscher) utfört 

både organisations och produktivitetsförändringar. Alla dessa förändringar har 

medfört att samma arbete ska klaras nu med kortare produktionstid, många 

arbetsplatser har reducerad sin bemanning. Detta har vidare lett till en stressigare 

arbetstakt, ökat risken för arbetsskador vilket vidare medför att man antingen gör 

ett slarvigt och oöverlagt arbete eller att man åsidosätter säkerheten.  

Ensamarbete, korta produktionstider, minskad bemanning, omedvetenhet om 

risker, opassande tillbehör, stress med höjer risken att skada sig vid användning av 

stege.  

Därför är det viktigt att stegen är stabil och att rätt tillbehör för stegen används. 

 

Wibe tillförser idag marknadens behov av stödanordningar i sidled på trappstegar 

med två olika produkter: stegfot och stödben. Dessa lösningar har dock sina 

brister, bredden på stegfoten kan göra att säkerhetstillbehöret uppfattas som 

klumpigt vid användning och relativt låga gör att det är svårt att hitta skaleffekter i 

produktionen. (Delic, 2017) 

 

1.2 Företagspresentation 

Hultafors Group ägs av det svenska investmentbolaget Investment AB Latour. 

Företaget består av varumärkena Snickers Workwear (avancerade arbetskläder för 

hantverkare), Wibe Ladders (stegar och arbetsställningar för professionella 

hantverkare) och Hultafors (innovativa handverktyg). 

Företagets vision är att vara förstahandsvalet för professionella användare och den 

främsta partner för deras kunder. Deras mission: ”Allt vi gör, gör vi för att skapa 

en bättre arbetsdag för hantverkare. Vi gör det genom att designa produkter och 

tjänster som gör skillnad när det gäller funktionalitet, säkerhet och produktivitet. 

Med hjälp av våra högkvalitativa produkter och kundorienterade varumärken kan 

hantverkare ligga i framkant varje dag och vara stolta över sitt arbete.” 

(Hultaforsgroup, Om oss, u.d.) 
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Wibe Ladders är Nordens ledande tillverkare av yrkesstegar och arbetsbockar för 

professionella hantverkare som har lett utvecklingen av stegar i över 80 år. De vill 

hjälpa hantverkare att jobba på ett säkrare och mer effektivare sätt. Deras 

produktionsenhet ligger i Nässjö (kontor, produktion, lager och testlaboratorium). 

Här produceras Trappstege 55P bland annat och utförs tester för alla produkter. 

Deras stegar testas regelmässigt av Sveriges Tekniska Forskningsinstitutet (SP) 

och de är certifierade enligt kvalitetssystem ISO 9001. (Hultaforsgroup, Om oss, 

u.d.) 

 

1.3 Syfte och mål 

Arbetet syftar till att ta fram ett genomarbetat koncept som både författarna och 

företaget anser är bäst för problemlösningen. Konceptet som tas fram syftar att 

stabilisera trappstegar i sidled genom ett tillbehör. Tillbehöret ska, genom att 

innehålla de krav som ställs, överträffa de tillbehör som finns på marknaden idag 

samtidigt som tillverkningspriset inte får öka.  

 

Målet med att ta fram ett trappstegstillbehör är att öka säkerheten och därmed 

reducera mängden olyckor som sker.  

 

Ett mål för projektgruppen är att eventuellt tillverka en prototyp på bekostnad av 

företaget. Detta mål beror på olika faktorer som kostnad för framtagning, kostnad 

för eventuellt inköp av verktyg samt tid. 

 

Problemdefinition 

Problemet som detta arbete fokuserar på är att minska olyckor på trappstegar. De 

flesta olyckor uppstår på grund av en kraft och motkraft i sidled vilket får 

trappstegen att vackla och/eller falla. När trappstegen vacklar kan användaren 

tappa balans och falla till marken. Ett tillbehör ska tas fram för att motverka 

problemet och öka stegens stabilitet. 

 

1.4 Avgränsningar 

För att undvika komplikationer och för stora, otydliga arbeten används 

avgränsningar. En av de största avgränsningarna i detta arbete är stegtyp. Arbetet 

kretsar kring trappstegar, specifikt 55P, och hur de med hjälp av ett tillbehör ska 

bli stabilare i sidled, även om lösningen möjligtvis hade kunnat tillämpas på andra 

slags stegar i slutändan. Genom att begränsa stegtyp kan fokus läggas på att hitta 

en optimal lösning med färre kompromisser.  
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Wibes äldre 55P modell säljs fortfarande och därför uppskattas det om den 

slutliga lösningens infästning kan anpassas till även denna modell.  

 

Wibe tillverkar stegar i tre olika utförande, beroende av användarfrekvens och 

säkerhet: HOME, PROF och PROF+. Arbetet är begränsat till PROF-kollektionen 

som är till för daglig användning av professionella hantverkare. Kollektionen 

kräver att stegen (och dess tillbehör) ska vara enkla att förflytta samt erhålla en 

stadig konstruktion med ordentliga stå-ytor. (Andersson, 2017) (Delic, 2017) 

 

Undersökningen som läggs till grund för arbetet görs uteslutande på arbetare som 

använder trappstegar i sitt vardagliga arbete, då de är den huvudsakliga 

målgruppen för produkten.  

Vid förundersökning för olyckor på denna typ av stege utökas dock “sökradien” 

till alla slags användare för att få en bredare förståelse för hur och varför olyckor 

uppstår samt om det finns några problem i konstruktionen. (Delic, 2017) 

 

Arbetsmiljöverket presenterar de grundläggande krav som finns för bärbara stegar 

och arbetsbockar. Här finns regler för användning, konstruktion, certifiering och 

märkning. Genom att läsa genom föreskrifterna för stegar och arbetsbockar (AFS 

2004:3) avgränsar vi arbetet ytterligare. (Stegar och arbetsbockar(AFS2004:03), 

föreskrifter, 2014) 

 

En genomsökning av patent utförs för att se till att arbetet avgränsas till de tillåtna 

gränserna och inte övergår till en lösning som redan existerar och är patenterad.  

 

Lösningen som ska tas fram är begränsad till att hindra trappstegen från att välta i 

sidled. Om stegen används på ett ojämnt underlag som varierar med över 0.2 

meter avses inte lösningen att användas i den situationen, då det hade inneburit ett 

annat projekt där fungerande lösningar redan existerar.  

 

1.5 Individuella ansvarsområden/insatser i 

examensarbetet 

Båda författarna till arbetet har varit lika mycket involverade i varje steg av 

processen. 
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2. Teoretisk referensram  

I den teoretiska referensramen presenteras arbetsmiljöverkets statistik om 

anmälda olycksfall vid användning av trappstegar, stegars konstruktion och 

material samt ges en inblick hur ergonomin är viktig vid produktens utformning 

och förbättring. 

 

2.1 Olycksfall trappstege - Statistik 

Relevansen av detta arbete kan slås fast genom att titta på statistiken från 

arbetsmiljöverket över anmälda olycksfall inom arbetet som inträffat vid 

användning av trappstegar. Mellan 2011 och 2015 inträffade 3046 arbetsolyckor 

vid användande av trappstege; (590, 604, 634, 613, 605), cirka 600/ år. Med 

arbetsolyckor menas att olyckan bidrog till sjukfrånvaro och 

arbetssjukdomar.  Den vanligaste avvikelsen, med 1504 skadade är “Fall av 

person från höjd - till lägre nivå”, näst vanligast är “ras, fall, glidning av föremål - 

nedanför (drar med sig den skadade) med totalt 931 skadade, den tredje vanligaste 

avvikelsen är “gå tungt, feltramp, snubbla, halka” med 176 skadade anställda. 

Totalt dessa år har det varit 2688 män och 358 kvinnor som råkat ut för denna 

slags arbetsolycka. Majoriteten av de utsatta arbetar inom byggverksamheten 

(totalt 1097 av fallen), näst högst siffra inom antalet olyckor är 

tillverkningsindustrin med 565 fall. Med en närmare titt på vilka de mest utsatta 

arbetena är ses det tydligt att hantverkare inom byggverksamhet och tillverkning 

har flest olyckor: 1682 stycken. (Hallgren & Axelsson, 2016) 

 

Liknande statistik har tagits fram i ett publicerat arbete över Japans trappstege-

olyckor. Enligt arbetet av Sugama, Atsushi*, Ohnishi, Akihiro inträffade 45.4% 

av olyckorna inom byggbranschen, 15.5% inom tillverkningsindustrin och 12,3% 

inom reklamindustrin. De har också tagit fram förekomstfrekvens för de olika 

branscherna: 7.9% inom bygg, 4,4% inom rengöring, och 3.8% inom jord- och 

skogsbruk, där 2,9% är medelvärdet. Med dessa siffror i facit uttrycker de sig 

“This result demonstrates that further research is needed to investigate the 

working methods with stepladders and their risk evaluation”. (Hugosson, 2017; 

P.Simenov, o.a., 2016; Sugama & Ohnishi, 2015) 
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2.2 Stegars konstruktion 

Wibes första stege konstrueras 1929, framtagen av Anders Wikstrand i Mora 

tillverkad av stålrör. (Hultaforsgroup, Om oss, u.d.) 

 

Anliggande stege 

Anliggande eller lutande stege är den mest använda stege av de olika sorterna. 

Den anliggande stegen består av två stycken sidoprofiler på vardera sida om 

trappstegen. Antalet trappsteg varierar beroende på stegen och dess syfte, men 

mellanrummet mellan trappsteg bör ligga mellan 180-185 mm. Med mått utanför 

dessa intervaller ökar felsteg och risken för olyckor blir desto större. Trappstegen 

på en anliggande stege är ofta endast en ihålig cylinder eller fyrkant som löper 

mellan sidoprofilerna.  

Rekommenderade användningssätt av en löst anliggande stege är att ha den 

stående cirka 1 meter från väggen den lutas mot, med en 75 graders lutning. 

(Stegar och arbetsbockar(AFS2004:03), föreskrifter, 2014) 

 

Fristående stege 

Fristående stegar eller mer specifikt trappstegar är konstruerade som en blandning 

av en trappa och en stege. Precis som anliggande stegar består de av två 

sidoprofiler som binds samman av trappstegen. Trappstegen på denna typ av stege 

är dock djupare och plattare än vad de är på en anliggande stege, mer likt en 

trappas trappsteg. Fristående stegar är till för ökad stabilitet under arbete på högre 

höjder och används till exempel då det inte finns en vägg att luta sin stege mot. 

(Delic, 2017) 

 

Bockar & pallar 

Bockar och pallar används då en stor förflyttning uppåt inte är nödvändig. De 

besitter en stadigare konstruktion med en bred plattform på toppen där arbetet 

oftast utgår från. (Andersson, 2017) 

 

Tillbehör för fristående stegar 

I dagens läge erbjuder Wibe Ladders fyra stycken tillbehör för fristående stegar; 

verktygshållare, handledare, stödben och stegfot. Verktygshållaren placeras enkelt 

på stegens profil och med den fastsatt får användaren extra förvaringsplats på 

valfri höjd av stegen. Handledare monteras på lika enkelt på trappstegens båda 

(eller ena) sidoprofiler och agerar som ett skydd mot kanterna, alternativt handtag 

att hålla fast i under klättringen uppåt. Stödbenen fästs även de på sidoprofilerna 

och sticker ut på vardera sida för att minska risken för att stegen välter i sidled. 

Det sista tillbehöret för fristående trappstegar är stegfoten. Stegfoten placeras vid 

stegens fot och ger en bredare botten för att förhindra att stegen faller i sidled. 
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Alla dessa tillbehör är tillverkade i aluminium med undantag för ett par detaljer i 

plast. (Tillbehör-wibe-ladders, 2017) 

 

Summering: De olika stegtyper som används mest idag är alla uppbyggda på 

samma princip. De består av kantprofiler och steg, vissa för att lutas och andra 

fristående. Materialen som vanligtvis förekommer i stegtyper är aluminium och 

olika typer av plast. Varje stegtyp varierar i höjd men generellt sett så är bockar 

den typ som höjdmässigt erbjuder lägst förflyttning. Varje typ av stege har sitt 

användningsområde, där de är bäst tillämpade. Tillbehör finns i många olika 

utförande beroende på vilken typ av stege som behöver stöttning. Trappstegar har 

två olika versioner av tillbehör: stegfot eller stödben. (Andersson, 2017; Delic, 

2017; Stegar och arbetsbockar(AFS2004:03), föreskrifter, 2014; Tillbehör-wibe-

ladders, 2017) 

2.2.1 Materialval 

Dagens stegar består främst av Aluminium med delar av gummi och/eller plast. 

Aluminium har till stora delar ersatt järn inom stegtillverkningen de senaste åren, 

hos Wibe introduceras aluminiumstegar 1948. Aluminium är ett lättformat 

material där slutprodukten erhåller en jämförbart låg vikt i kombination med hög 

hållfasthet samt en hög ytfinish och korrosionshärdighet. Stegens ram, handtag 

och steg, består till största delar av aluminium medan botten av stegen stabiliseras 

med gummi-liknande material för att stå stadigare på marken. Plast används i 

olika mängd beroende på vilka krav som ställs på stegen, men hittas ofta som 

detaljer i stegens övre hälft. (Andersson, 2017; Step Ladder 55P)  

 

Aluminium 

Den mjuka lättmetallen aluminium är den vanligaste metallen i jordskorpan och 

återfinns i det periodiska systemet med atomnummer 13 med beteckningen Al, 

mer specifikt tillhör den grupp 13, period 3, block P. Ämnets aggregationstillstånd 

är fast med en smältpunkt vid 660,32°C, och kokpunkt vid 2470°C. Aluminium 

har en grå/silvrig färg och leder både värme och elektricitet trots att den inte är 

ferromagnetisk, i ren form besitter aluminium en ledningsförmåga som omfattar 

cirka 60% av ren koppars ledningsförmåga. När aluminium är i ren form innehar 

den en sträckgräns på 7–11 MPa, en legering däremot innehar en sträckgräns 

mellan 200–600 MPa. Både elasticitetsmodulen och densiteten hos aluminium är 

en tredjedel av vad det är hos stål. På grund av duktilitet kan aluminium utsättas 

för plastisk deformation utan att det blir sprickbildning i materialet, alltså kan det 

behandlas genom gjutning, strängpressning eller skärande bearbetning. 

Aluminium står, beroende på legering, relativt bra mot korrosion om materialet 

befinner sig i en neutral eller lätt sur miljö (PH mellan 4–9). Detta på grund av att 

aluminium bildar en 10nm passiv oxidfilm som skyddar materialet. Koppar och 
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järn är aluminiumets svaghet då de minskar korrosionsmotståndet.  (Callister, 

2007; Lide, 2000; Ullman, 2003) 

 

Plast 

Den plast som används till Wibe Ladders stege 55P är segmodifierat polypropen 

(PP) med UV-skydd. Glidskydden på stegen är däremot SEBS med lite UV-

skydd. (Andersson, 2017) 

 

Polymeren polypropen upptäcktes samtidigt av två olika forskare (Ziegler & 

Natta) år 1954, vilket ledde till ett delat nobelpris år 1963. 1957 lanserades 

materialet på marknaden av den italienska kemikoncernen Montecatini. PP går att 

sampolymerisera med andra monomerer eller med elastomerer för att få fram 

andra egenskaper. En blandning med talk, eller armering av glasfiber kan ge 

materialet brett skilda egenskaper, mer än hos någon annan plast på marknaden. 

Idag är Polypropen Sveriges näst största plast på marknaden. PP är ursprungligen 

en genomskinlig termoplast som besitter en hög hållfasthet och låg densitet vilket 

gör att plasten har en hög resistans mot utmattning. Dock så är plasten i sitt 

originalskick inte väl anpassat till det nordiska klimatet, med kalla vintrar, 

eftersom glasomvandlingstemperaturen ligger mellan 10-20 minusgrader vilket 

gör att materialet blir sprött och enklare går sönder. PP bryts naturligt ner av UV-

strålning vilket är orsaken till behandlingen med UV-skyddet. Wibe behandlar 

även PP-plasten med en tillsats för att göra materialet segare, (segmodifiering). 

Polypropen går bra att återvinna, i första hand materialåtervinna men även energi-

återvinna. (Andersson, 2017; burbasconsulting/iphone; Polypropylene (PP), 2017)  

 

SEBS också kallat TPE-S står för Polystyrenbaserad termoelast och baseras på 

styren-block-co-polymer med hårda och mjuka segment. TPS-elastomerer har 

funnits på marknaden sedan 1960-talet och kan stundom användas som substitut 

för gummi. SEBS är ett kostnadseffektivt ersättningsmaterial, dock är inte 

deformations-egenskaperna lika bra som hos gummi. SEBS erbjuder bra 

värmebeständighet och har en smälttemperatur mellan 150–210 grader Celsius. 

Materialets elastiska egenskaper ges av dess eten-co-butan-molekyler. Till 

skillnad från PP har SEBS ett bra UV-skydd, vilket är orsaken till att SEBS inte 

uv-behandlas lika mycket. SEBS går bra att återvinna, i första hand 

materialåtervinna men även energi-återvinna. (burbasconsulting/iphone, u.d.) 

 

Summering: Wibes trappstegar består främst av aluminium, segmodifierat 

polypropen och SEBS. Materialens egenskaper är väl anpassade till dess syfte, 

aluminium som besitter en hög hållfasthet för sin lätta vikt och låga pris. PP som 

har segmodifierats för att anpassas till det nordiska klimatet har även det hög 



 

9 

 

hållfasthet och med möjlighet till färgning går det lätt att integrera i den önskade 

designen. SEBS är ett gummiliknande plastmaterial som används på stegens 

glidskydd, ett mer ekonomiskt val än gummi.  (Andersson, 2017; Brinkerhoff, 

2009; burbasconsulting/iphone, u.d.; Polypropylene (PP), 2017; Step Ladder 55P, 

u.d.; Ullman, 2003) 

2.3 Ergonomi 

Ergonomi är vetenskapen bakom en produkts design. Genom att använda sig av 

ergonomi och de verktyg som finns att använda sparar designern sig själv tid och 

blir mer effektiv samtidigt som kvaliteten på arbetet höjs. Ergonomi grundar sig i 

att produkter, miljöer etc. ska vara anpassat och utvecklat för människan. Mer 

specifikt finns det en målgrupp för varje produkt, genom att identifiera denna 

målgrupp kan rätt fakta tas fram som underlag för att produktens mått ska 

överensstämma med den typiska användarens. (Brinkerhoff, 2009) 

 

Ergonomiska förändringar hos 55P 

Ingenjören som utvecklade stegen 55P för Wibe Ladders räkning gjorde det med 

ergonomi som grund för förbättringen. Förändringar som skett sedan den tidigare 

stegversionen är följande: istället för att kanterna består av en U-profil är den nu 

istället en stängd profil. Den stängda profilen eliminerar de hårda kanterna och 

erbjuder istället användaren ett mjukare grepp runt hela handtaget. Kanterna är 

även räfflade för att ge textur och minska glidet i materialet, samt att öka 

greppvänligheten vid förflyttning av trappstegen. 

 

Själva trappstegen har förändrats så att de ska hindra användaren från att slå i 

smalbenen medan de står på ett lägre trappsteg. Trappstegen har fått en skyddande 

kant som lutar med stegen vilket ger en större och säkrare tryckyta att luta benen 

mot tillsammans med att förhindra en utstickande vass kant. På trappstegen är det 

även där räfflat mönster för att erbjuda användaren en stabil grund att stå på. 

Mönstret förhindrar bekvämligheten då stegen används utan skor, men säkerheten 

ökar märkbart då användarens skor är påtagna.  

 

I PROF-sortimentet består den översta hyllan, som är till för verktyg, numera av 

aluminium istället för plast, där hyllan är skruvad direkt in sidoprofilerna för ökad 

hållbarhet. (Andersson, 2017; Step Ladder 55P) 
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2.4 Regelverk, typgodkännande organisationer 

Trappstegen 55P tillhör Wibes PROF-sortiment, för att ingå i sortimentet krävs 

det att stegen uppfyller alla krav och standarder i svenska arbetsmiljöföreskrifter. 

För att ingå i PROF-sortimentet krävs också kraftiga aluminiumprofiler och väl 

tilltagna stå-ytor. (Step Ladder 55P, u.d.) 

 

 

P-märkning 

För att kunna P-märka sin produkt krävs det att den uppfyller alla lagar och 

myndighetskrav, men ofta ställs det ännu högre krav. En P-märkt produkt är 

typkontrollerad och har genomgått olika tester av företaget som har översetts av 

SP. Certifieringsregler för P-märkning beskrivs i SPCR 064. Wibes 

certifikationsnummer för 55P är 10 21 03. (Step Ladder 55P, u.d.) 

 

SP -stegkontroll 

Innan stegen lanseras på marknaden genomgår den en kontroll för att garantera att 

Europanormen EN 131 och SS-EN 14183 uppfylls. Denna version är strängare än 

den svenska standarden SS 2091, där kraven från arbetsmiljöverket ställs i AFS 

2004:3. Detta görs för att kunna säkerställa stegens säkerhet. Wibes 

certifikationsnummer för 55P är 10 21 02. Eftersom EN131 är skyddat av 

copyright begränsas informationen som delas i detta arbete. (Step Ladder 55P, 

u.d.) 

 

Arbetsmiljöval 

2010 påbörjade Skanska AB och Ahlsell ett projekt med målet att skapa säkra 

arbetsmiljöer och ta bort farliga produkter som används på byggnadsplatser och 

påverkar miljön negativt. Wibe är numera partners i denna organisation och har 

tagit fram produkter, bland annat 55P, som uppfyller alla krav som ställs för att 

märka sina produkter som arbetsmiljösäkra och klassas som; bra arbetsmiljöval. 

(Step Ladder 55P, u.d.)  

 

Sanktionsavgifter 

Bestämmelser och föreskrifter i arbetsmiljölagen för inte överträdas. De som 

överträder dessa föreskrifter ska betala sanktionsavgifter som är bestämda i själva 

arbetsmiljölagen. 

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter om stegar och arbetsbockar gäller följande: 

”Den som avlämnar en eller flera stegar eller arbetsbockar för att tas i bruk utan 

att kunna visa upp typkontrollintyg eller certifikat enligt 6 § ska betala en 

sanktionsavgift, se 19 § Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 
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150 000 kronor. För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 150 000 

kronor. För den som har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas 

enligt följande: 

Avgift = 15 000 kronor + (antal sysselsatta–1) × 271 kronor.  

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.” (Stegar och 

arbetsbockar(AFS2004:03), föreskrifter, 2014) 

Provning av stegtillbehör 

Testning av stegtillbehör idag sker inte på något specifikt sätt. Det finns en 

gammal svensk standard SS 2129 som används vid provning.  I tabellen nedan 

redovisas de olika gällande standarder för provning av stegar, stegtillbehör och 

dimensioner. 

 

Tabell 2.1: standarder 

Standard  Översikt 

SS 2129 Omfattar terminologi, krav och anvisningar för 

provning av stegtillbehör.  

SS-EN-131–1:2 015 Europeisk standard (gäller som svensk standard) 

definierar villkor och specificerar de allmänna 

designegenskaperna hos stegar. Den gäller 

bärbara stegar.  Innehåller tabeller med 

funktionella storlekar (minimalt och maximalt 

mått på den utvändiga bredden). 

SS-EN 131–

2:2010+A2:2017 

Europeisk standard (gäller som svensk standard) 

definierar de allmänna designfunktionerna, 

kraven och provningsmetoderna för bärbara 

stegar. 

 

 

Stegars placering är väldigt viktig vid provning av stegtillbehör. Trappstegar 

placeras i en normal arbetsställning (på ett horisontalt underlag med den lutning 

som fås då stegen är rätt uppställd i arbetsställning). 

Allmänt gäller det att provningar är beräknade för stegtillbehör monterade på 

stegar i korrekt arbetsställning och med en last på 1500N. Säkerhetsfaktorn är på 

1,75. (Svensk standard SS2129, 1989) 

 

För att kunna utföra provningen krävs det naturligtvis en del utrustning vilket är 

specificerat i standarden SS 2129. 

Eftersom trappstegen består av två stegsidor med varsin stegfot så utförs 

provningen på båda stegsidorna. 

Efter provningen har utförts får inga skador och deformationer som försämrar 

stegen och stegfotens hållfasthet eller funktion finnas kvar. 
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De olika standarderna är viktiga för själva tillbehörets utformning och design.   

För bredden på stegfoten så läser man tabellen med min och max i standarden SS-

EN-131–1:2 015. Eftersom det inte finns angivet för max betyder det att bredden 

kan vara hur lång som helst. Den informationen är ganska viktigt för att kunna 

utforma och måttsätta tillbehöret rätt i senare delen av projekt.  

 

Summering: Olyckor i samband med trappstegar sker i ökande utsträckning över 

hela världen. Den vanligaste orsaken för skador är att användaren faller från hög 

höjd på grund av instabilitet i sidled. Vilka material som används avgörs utifrån 

två aspekter, ekonomiskt och säkerhetsmässigt. Köparna kräver ett rimligt pris 

och företaget och de regler som finns runt om kräver hög säkerhet på deras 

produkter. Därför används aluminium i stor utsträckning vid stegproduktion. Vid 

utveckling av en stegprodukt krävs det ett ergonomiskt tänk för att öka 

användarvänligheten. En ergonomisk produkt vinner i längden då användarna 

upplever produkten som överlägsen, ej tärande på kroppen. Provning av 

stegtillbehör sker inte på något speciellt sätt idag med däremot provning av själva 

stegarna är väl specificerad i de standarderna som nämns tidigare. (Andersson, 

2017; Delic, 2017; Hallgren & Axelsson, 2016; Hugosson, 2017; Hultaforsgroup, 

Om oss; Step Ladder 55P; Tillbehör-wibe-ladders, 2017)  

 

 



 

13 

 

3. Metod 

I följande avsnitt presenteras och diskuteras utvalda metoder för det här arbetet. 

Metodiken som har valts noggrant är en kombination mellan 

konstruktionsmetoder och designmetodik. 

3.1 Metoddiskussion 

Här redogörs vilken kombination av metoder som har använts i projektet. Metoder 

anger olika riktlinjer och tillvägagångssätt som kan tillämpas i en 

produktutvecklingsprocess.  

 

Konstruktionsmetodik 
Det finns idag flera olika konstruktionsprocesser. Några av de är Princip-och 

primärkonstruktion (Olsson, 1995) och The Mechanical Design Process (Ullman 

D. G., 2009). 

För det här arbetet valdes Fredy Olssons (1995) konstruktionsprocess. Den här 

metoden valdes eftersom den ansågs mest relevant och författarna var redan 

bekanta med metoden då de har använt den i tidigare projekt.  

Processen är indelad i två delar, princip- och primärkonstruktion, och kan 

tillämpas alltifrån enkla till komplicerade konstruktioner. 

 

Principkonstruktion 
Enligt Olsson (1995) avses med principkonstruktion det tidiga, inledande 

konstruktionsarbete (utvecklingsarbete) där man utgående från en behovs lösning 

eller produkttyp söker fram en principiell produktlösning-principlösning eller 

lösningskoncept. 

 

Den här processen innehåller följande steg: 

• Produktdefinition 

• Produktundersökning och kriterier uppställning 

• Framtagning av produktförslag 

• Utvärdering av produktförslag 

• Presentation av valt produktförslag 

 

 Primärkonstruktion 
Efter principkonstruktionen tillämpas vanligtvis primärkonstruktionen. I denna fas 

är produkten fastlagd åtminstone vad gäller verkningssättet för helheten och dess 

väsentliga delar/delsystem. Resultatet finns vanligen i form av principskiss, 

funktionsmodell och/eller produktutkast. 
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I Primärkonstruktions-etappen ingår följande steg: 

• Produktutkast 

• Komponentval 

• Detaljkonstruktion 

• Produktsammanställning 

• Tillverkning och utprovning av primärprodukt 

 

Designmetodik 1 
Den andra metodiken är en designprocess som beskriv i Kenneth Österlins bok 

”Design i fokus för produktutveckling” (2010). Den metodiken innefattar följande 

fem etapper i designarbetet: 

• Uppstartning 

• Informationsinsamling och analys 

• Koncept-och idéskissning 

• Bearbetning av principerna 

• Uppföljning av detaljer 

3.2 Arbetets metodologi  

Konstruktionsprocessen och designmetodiken har många likheter i sitt 

tillvägagångssätt vilket hjälpte att rätt enkel välja ut de två metoder och 

kombinera dem.  

Med hjälp av att studera dem metoderna och kombinera dem, har författarna 

kommit fram till en modell som tillämpas i det här arbetet. 

Metodens innehåll och struktur anses vara viktiga till framtagning och utvärdering 

av principiella produktförslag för det här projektet. Genom ett 

enkelt flödesschema presenteras den valda metoden här nedanför:  

 

 
       Förstudie 

 

 

                                                                                      

 

                                                                                               

                                                                                       

 

 

Figur 3.1 Flödesschema av vår metod för projektet 
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Författarna följer en metod som bygger på Olssons (1995) konstruktionsprocess 

och Österlins (2010) designprocess för produktutveckling men har även använt sig 

av intervjuer, observationer och teorier för att samla in data. Användandet av flera 

olika metoder vid datainsamling kallas för metodtriangulering. 

En kvantitativ metod som har använts är enkät. Intervjun som gjordes med 

företagets produktchef är en kvalitativ metod. 

 

Förstudie och insamling av data 

Innan tidigare nämnda steg i metodiken genomfördes en marknadsundersökning i 

form av en enkät (se Bilaga 2). Enkäten gjordes i samråd med handledaren i 

skolan och handledaren på företaget. Den delades ut på två byggen i Helsingborg 

på Smidmek AB och Byggmästarna i Skåne och i Halmstad på PMP bygg & 

snickeri. Sammanlagt fick vi svar från femtio tillfrågade. 

 

Den typen av marknadsundersökning som gjordes och de svar som lämnades 

hjälpte att ta reda på hur ofta stegtillbehör används idag, hur säkra de är, varför 

arbetarna faller från stegen, samt vad det bör tas hänsyn till vid framtagning av 

produkten. Svaren bidrog även till QFD-matrisen.  

 

Efter kontakt med arbetsmiljöverket så har författarna fått tillgång till statistiska 

data över fall från stegar. Det har varit hjälpsamt för att kunna identifiera 

problemet och påvisa bakgrunden till arbetet. 

 

Med hjälp av handledaren på företaget så fick författarna tag i en studie som är 

baserat på femtio intervjuer gjorda med både män och kvinnor som har skadat sig 

vid användning av bärbara stegar åren 2012 - 2015. Rapporten gjordes av Lars-

Erik Hallgren och PeO Axelsson med hjälp av AFA - försäkringar, som har 

förberett studien och givit möjligheten att ta kontakt med de personerna för deras 

intervjuer. AFA-försäkringar hjälpte dem genom att ta fram de skadades namn ur 

sin officiella skadestatistik (för åren 2012–2015). Huvudsyftet med intervjuerna 

var att analysera händelseförloppet, vilka faktorer påverkade arbetsskadan samt 

möjlig prevention (utredarnas förslag till åtgärder). (Hallgren & Axelsson, 2016) 

 

Produktundersökning 

Som en del av förstudie ingår produktundersökning. 

Wibe har i sitt sortiment olika sorters tillbehör för stegar. De som används för 

Trappstege 55P är stödben och stödfot som nämndes tidigare. Det finns ett antal 

andra företag som säljer liknande tillbehör till olika stegar. Företaget anser att det 

finns utrymme att förbättra och utveckla en ny lösning för att stabilisera 

trappstegen mer i sidled, för att undvika att stegen ska falla vid eventuell 
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tillämpningen av kraft i sidled. Lösningen ska kontrolleras mot befintliga patent, 

lagar och regelverk. (Delic, 2017; Tillbehör-wibe-ladders, 2017) 

 

Problemdefinition 
Projektets olika problem definieras i den här delen. All information om gällande 

standarder och direktiv redovisas här. Insamling av nödvändiga data och 

information som har mottagits från själva företaget, arbetsmiljöverket och 

användaren presenteras i problemdefinitionsdelen. 

En marknadsundersökning utförts i form av en enkät vilket hjälper författarna att 

få en bättre inblick i själva problematiken. Under ett företagsbesök utförs en 

intervju med produktchefen samt en intervju med ingenjören bakom Wibes 

trappstege 55P. I den här delen av rapporten redovisas produktens 

användningsområden, produktens huvuduppgift(-er), platser och miljöer där 

produkten ska användas, vem eller vilka som blir användare eller berörda av 

produktens användning samt ekonomiska villkor. 

 

Kriterieuppställning  

Att ställa upp kriterier är den viktigaste delen i denna fas. All information och 

data som samlats in i problemdefinitions-delen ska användas som underlag för att 

ställa upp dessa kriterier. Vid kriterieuppställningen är det viktigt att ta hänsyn till 

både företagets och kundernas krav och önskemål på tillbehöret. De regler som 

Wibe Ladders följer och uppfyller och som tidigare i arbetet nämnts ska gås 

igenom och tas i betänklighet under uppställningen.  

Kriterierna visas upp i en tabell. De viktas mot varandra och presenteras i ännu en 

tabell (första parvisjämförelse). 

 

Konceptdesign 

Eftersom alla delar i konstruktionsprocessen hänger ihop så är 

kriterieuppställningen viktig för konceptdesign-fasen. I den här delen påbörjas 

framtagande av olika konstruktionsförslag (lösningsförslag). Förslagen är 

baserade utifrån kriterierna i föregående fas (kriterieuppställning) samt standarder 

och avgränsningar från problemdefinitions fasen.  

Här kombinerades koncept- och idéskissning (designmetodik) och framtagning av 

produktförslag (konstruktionsprocess) på ett bra sätt. Med hjälp av brainstorming 

har flera koncept tagits fram som presenteras till företaget. 

 

Utvärdering av koncept 

I utvärderingsfasen påbörjas bortsållning av de olika förslagen. Varje koncept 

utvärderas om det uppfyller de givna kriterierna. Utvärderingsprocessen görs med 

hjälp av Olssons andra parvisjämförelse, men också tillsammans med en ingenjör 
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på Hultafors group. Efter utvärderingsprocessen och konsultation med företaget 

går det lämpligaste förslaget vidare.  

 

Utveckling av koncept 

Det valda konceptet vidareutvecklas och en komplett lösning ska läggas fram med 

tillhörande CAD-fil. I den lösningen ska det ingå beslut rörande komponenternas 

optimala storlek, även ett fastställande angående lösningens infästning på stegen 

ska utvecklas. Med hjälp av information som författarna får från Hultafors Group 

tas också ett ungefärligt prisförslag fram.  

 

Analyser och produktprovning 

Efter utförda tester är det möjligt att göra eventuella justeringar av koncept om det 

behövs. 

Justeringar görs för att förbättra till exempel produktens dimensioner eller 

utformning. 

Konceptet sammanställs och modelleras i Catia V5. För att identifiera analyser 

och risker med konstruktionen ska en FEM-analys (Finita element metod) i Catia 

utföras i den här delen. Om möjlighet finns är det även här en prototyp tas fram av 

lösningen.  

 

Presentation 

En halvtids-presentation genomförs den 29.mars där författarna redovisar hur 

arbetet har fortskridit, samt i vilken riktning det utvecklas. I Maj genomförs en 

muntlig slut-presentation av hela arbetet framför ett auditorium på Högskolan i 

Halmstad. Rapportskrivning sker kontinuerligt genom projektets gång. 
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4. Resultat 

En presentation genom sammanställningar av intervjuer, fakta, data, 

lösningsförslag, konstruktion, design och analyser av arbetet.  

4.1. Intervjuresultat 

Under arbetets gång har två intervjuer ägt rum. Den första intervjun var med Elma 

Delic, produktchef på Hultafors. Intervjun gav värdefull information om företaget, 

dess produkter, och vilka krav som ställdes på projektet. Intervjun har fortsatt 

genom mejlkontakt där frågor som uppstått under arbetets gång har besvarats. Den 

andra intervjun var med Göran Andersson, utvecklingsingenjör på Hultafors och 

den som tagit fram trappstegen 55P som detta arbete baseras på. Från intervjun 

erhölls information angående stegen men gav också en djupare insikt i hur 

framtagningsprocessen gått till, samt vilka beslut som tagits och vad de grundades 

på.  

4.2 Marknadsundersöknings (enkät)-resultat 

En marknadsundersökning genomfördes på tre olika företag med olika slags 

hantverkare, resultaten av undersökningen presenteras i tabellen nedan. 

Marknadsundersökningen finns att hitta i bilagor. (Bilaga 2) 

  

Enkäten innehöll 7 frågor. Fråga 1 innebar en följdfråga vid svar “Ja”, där orsak 

efterfrågades. Svaren bestod till 70 % av “felsteg”, och till 30 % av “instabil 

stege”.   

 

Enkäten hjälpte att ta reda på hur ofta stegtillbehör används idag, hur säkra de är, 

varför arbetarna faller från stegen, samt vad det bör tas hänsyn till vid framtagning 

av produkten. Som tidigare nämnt bidrog svaren även till QFD-matrisen samt 

kravspecifikationen. 

 

Tabell 4.1: Svarsammanställning av enkätundersökning. 
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4.3 Metodresultat 

Problemdefinition 

Författarna till detta arbete fokuserar på att förebygga olyckor genom att ta fram 

ett tillbehör som ska stabilisera trappstegar i sidled, och därigenom förhindra att 

de välter och att användaren skadas.  

 

Användare 

Wibe Ladders Trappstege 55P används till största del av hantverkare, såsom 

elektriker, som är ute efter en mångsidig och pålitlig stege. Stegen är avsedd för 

varierande arbetsuppgifter. Trappstegar används främst av vuxna. Därför kan man 

anta att tillbehöret (konstruktionen) som har tagits fram kommer användas av 

liknande användare som brukar Wibes Trappstege 55P. Användning av tillbehöret 

kommer variera efter kundernas behov och arbetsuppgifter. Tillbehöret är inte 

tungt och kommer inte kräva någon ergonomisk olämplig arbetsställning för 

hantering. Det krävs ingen styrka eller speciell kunskap att hantera tillbehöret och 

kommer därmed kunna brukas av alla dess användare.  

 

Ekonomi 

Hultafors säljer sina produkter till återförsäljare som i sin tur säljer dem vidare till 

kunder. Därför vill företaget hålla sig till en så liten framtagningskostnad som 

möjligt. Företaget ser gärna att produkten kostar under 200kr att tillverka för att 

kunna vara ett rymligt alternativ på marknaden. Detta krav anses som ett av de 

viktigaste kraven för företaget, författarna har därmed försökt att hålla sig under 

med marginal. Stegtillbehöret (konstruktionen) är inte på marknaden för att bidra 

med en stor inkomstkälla utan snarare för att höja värdet på trappstegen då den 

ena produkten hör ihop med den andra.  

 

Kriterieuppställning  

Informationen författarna mottagit från Hultafors Group i form av intervjuer och 

möten, samt marknadsundersökningen som utförts på användare sammanfattas här 

i tabeller. 

 

En kravspecifikation innehåller, krav (K) eller önskemål (Ö) som författarna har 

mottagit från företaget som medverkar i arbetet. De är benämnda med olika 

“namn” (A1-A9), för att enklare utföra en viktning då kravspecifikationen är 

färdig. Kravspecifikationen ger en tydlig överblick över vad konstruktionen måste 

klara av, vilket underlättar idéprocessen. En viktning av kraven krävs eftersom 

den förtydligar vad man tittar på och lyfter fram det absolut viktigaste att ha i 

åtanke under processen av att ta fram produkten. 
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Tabell 4.2: Kravspecifikation 

Beteckning Specifikation Krav/Önskemål 

A1 Tillverkningskostnad under 200:- Ö 

A2 Lättmonterat på stegen Ö 

A3 Tillämpat för ojämna underlag Ö 

A4 Säker vid användning K 

A5 Tåla temperatur (-50- +50 grader) K 

A6 Designmässigt anpassad till Wibes 

sortiment 

Ö 

A7 Enkel konstruktion Ö 

 

 

  

A8 Ej tidskrävande användning Ö 

 

 

Tabell 4.3: Viktning av krav 

 

Viktning av krav sker med hjälp av marknadsundersökningen och 

kravspecifikationen. Kombinationen kan därför resultera i att ett önskemål anses 

viktigare än ett krav då hänsyn tas till både konsumenter och företaget. 

 

QFD-matris 

Quality Function Deployment eller förkortat QFD är en metod för 

produktutveckling som ursprunglig kommer från Japan. Metoden används för att 

omvandla användarkrav till design med kvalitetstänk. I QFD-huset påvisas de 

krav som finns, hur de är relaterade till varandra samt hur lätta/svåra de är att 

uppnå. Enligt matrisen så är tillverkningskostnaden det svåraste att uppnå i det här 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Antal poäng 

+ 

Summa 

poäng 

A1  + + - - + + + 5 5 

A2   - - - + - - 1 1 

A3    - - + + + 3 4 

A4     + + + + 4 7 

A5      + - - 1 4 

A6       - - 0 0 

A7        - 0 5 

A8         0 6 

Antal 

poäng 

- 

0 0 1 3 3 0 5 6   
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projektet. Det lättaste är att uppfylla arbetsmiljöverkets ställda krav eftersom det 

inte finns många regler och standarder som behandlar stegtillbehör.  

Författarna har använts sig av den här metoden och den redovisas som Bilaga. (se 

Bilaga 3)  

 

Konceptdesign 

Vid framtagning av produktförslag kombinerades koncept- och idéskissning 

(designmetodik) och framtagning av produktförslag (konstruktionsprocess) på ett 

bra sätt. 

Båda steg innebär skissning (koncept-skissning) för att få fram förslag för 

lösningar på de olika krav som listades tidigare. 

 

Författarna har använts av en variant av brainstorming som heter Brain Writing. 

Skillnaden från vanlig brainstorming är att här dokumenteras författarnas idéer på 

papper. Med hjälp av Brain Writing och brainstorming har man kommit fram till 

flera koncept. Inte alla har uppfyllt de kraven som krävdes. Efter bortsållning och 

kombination av de olika förslagen (koncept) läggs utvalda förslag fram: 

 

Förslag 1

 
Figur 4.1 

 

Uppfällbar stegfot 

En uppfällbar stegfot som sitter på var sida av stegen. Med hjälp av stången i 

mitten och “klossen” som är rörlig i vertikal riktning sätts stegfoten i spänn och är 
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redo att användas. Stegfoten kan (med begränsningar) användas på både över och 

under 90 graders lutning om underlaget skulle vara ojämnt.  

Förslag 2

 
Figur 4.2 

 

Stödben med justerbar längd 

Stödbenet består av två stycken rör, ett tunnare som går in i det lite tjockare. I 

mitten finns en “plastbit” som fungerar som en skruv (samma system som finns 

till exempel på utdragbara golvmoppar).                                     

En kulled i nedre änden av stödbenet bidrar till ökad stabilitet eftersom den kan 

bättre anpassas till marken. Med hjälp av höjdjusteringen kan “foten” stödja 

ordentligt trots ojämna underlag. Foten är tillverkad av gummi och utformad så att 

den ska få ett starkt grepp oavsett underlag. Stödbenets längd justeras genom att 

man drar ut den nedre delen från “plastbiten och skruvar åt så att den nedre delen 

av benet fixeras.   
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Förslag 3 

 

 
Figur 4.3 

 

Infällbart stödben med justerbar längd. 

Kulleden i lösning 3 tillåter själva “stödbens-delen” att röra sig i horisontell 

riktning vilket innebär att den kan fällas in när den inte används. Mellan stödbenet 

och stegen sitter en stål-pinne (likadan som sitter på trappstegen och håller den 

utsträckt), den pinnen stabiliserar stödbenet under användning. När stödbenet inte 

längre används kan man ge en lätt spark på låsningen på pinnen för att kunna fälla 

in stödbenet igen, man slipper alltså böja sig. För att lösningen ska kunna 

användas oavsett höjdskillnader i underlaget kan lösningen föras upp eller ner 

med hjälp av att vrida handtaget och lyfta eller sänka stödbenet tills där det är 

lagom, och sedan vrida tillbaka det i “låsläget” igen.  

Lösning nummer 3 skulle kunna “förenklas” ytterligare om en kompromiss görs 

och möjligheten till längdinställning tas bort. Kvar lämnas då ett infällbart stödben 

som ej justeras i höjd. En enklare version som döpts till lösning 3.2. 
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Utvärdering av koncept 

En utvärdering av tidigare nämnda förslag utfördes både med hjälp av en 

viktnings tabell samt konsultation med Göran Andersson, ingenjör på Hultafors 

Group. 

För att kunna sålla bort de förslagen som inte är lämpliga med hänsyn till 

kravspecifikationen gjordes det en tabell med de fyra viktigaste kraven 

(A4,A8,A1 och A7) som har fått de högsta poängen enligt krav-viktnings tabellen. 

Med hjälp av tabellen jämförs de olika förslagen och viktas mot varandra. 

Poängen 0,1 och 2 delas ut i varje kategori, högst poäng vinner. 

 

Tabell 4.4: Utvärderings tabell 

Kraven A4 A8 A1 A7 Poäng 

Förslag 

1 2 1 1 2 6 

2 2 1 0 1 4 

3 2 1 1 1 5 

A4- säker vi användning 

A8- ej tidskrävande användning 

A1- tillverkningskostnad under 200 kr 

A7- enkel konstruktion 

 

Istället för att vikta de tre olika konceptförslagen med de tre viktigaste kraven så 

har författarna beslutat att ha fyra krav eftersom kraven A1 och A7 har lika många 

poäng i krav-viktnings tabellen.  

Som tabellen visar så uppfyllde Förslag 1 kraven bäst och fick därför högst poäng. 

Efter övervägande så är resultatet från tabellen rimligt och Förslag 1 valdes att 

arbetas vidare med. 

 

Utveckling av koncept 

Förslag 1 vidareutvecklas och en ordentlig CAD-fil tas fram. Ett beslut om att 

fästa tillbehöret med skruvar tas då det anses mest stabilt och billigt vid 

framtagning. Måtten på tillbehöret baseras på stegens bredd (55mm), för att 

modellen ska vara stabilt är tillbehöret sammanlagt 60mm brett. Glidskydd 

appliceras på själva stegfoten för att öka dess fäste i marken. Ritningar redovisas 

som bilagor (se Bilaga 4). 

 

Här nedan visas det vidareutvecklade förslaget uppritad i Catia V5. På den här 

ritningen visas inte glidskyddet vilket sätts fast på foten (den delen av 

konstruktionen som är kan fällas upp och ner).   
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Figur 4.4: shading with edges (Catia V5)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.5: Shading with material (Catia V5) 
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Tillverkning och materialval 

Tillverkning sker i företagets egna produktionsanläggningar. För att undvika 

onödiga och dyra verktygsinvesteringar som kostar företaget mellan 10000–20000 

kr/verktyg så används material och tillverkningsmetoder som de använder redan 

idag. 

Material som valdes för tillbehöret är aluminium och plast (SEBS) som företaget 

idag använder på sina produkter. Fördel med aluminium är att den är lätt att 

forma, återvinningsbar, har en bra korossionsbeständighet och lätt vikt i 

förhållande till sin hållfasthet. Hultafors Group använder sig av strängpressat 

aluminium som kommer ut i långa linjer och sedan kapas i önskad längd. 

Strängpressning innebär att ett förvärmt aluminiumämne pressas genom ett 

formverktyg under kraftigt tryck. Den färdiga profilen trycks ut ur verktyget och 

sedan kyls den med luft eller vatten. Den här metoden ger unika konstruktions- 

och designmöjligheter. Vid behov så använder företaget sig av vattenskärning. 

Plasten SEBS kommer användas för glidskyddet som sitter på foten. SEBS 

egenskaper är likt gummi och passar därför som kontaktpunkt mot golvet.  

Hultafors utför inte någon ytbehandling på sina produkter i efterhand utan de 

köper in material som redan är behandlat. En vanligt förekommande ordning är 

följande: Ett företag utför strängpressning av aluminium. Dessa strängpressande 

längder ytbehandlas t.ex. genom anodisering/pulverlackering hos ett annat företag 

innan det levereras till Hultafors Group där det kapas till önskad längd.  

Summering: Materialvalen har påverkats av tillverkningskraven som ställdes 

tidigare i processen. Resultatet har blivit att den uppfällbara stegfoten består av 

samma material som företaget idag använder på sina produkter. Detta har medfört 

att inga dyra verktygsinvesteringar behövs göra, vilket hjälper att uppnå kravet för 

tillverkning. Den tillverkningsteknik de använder sig av i dagens läge går också 

att tillämpa på det framtagna stegtillbehöret. Tillbehörets utseende kommer inte 

sticka ut negativt vid montering på stegen, eftersom det är designat för att 

efterlikna stegarnas eget utseende och passar i Wibes sortiment, sett till både färg 

och material.  (burbasconsulting/iphone; Delic, 2017; Step Ladder 55P; Ullman, 

2003) 
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Kostnad 

I tabellen nedan visas ett uppskattat råvarupris (aluminium) för de unika 

komponenterna.  

Tabell 4.5: Kostnadskalkylering för råvarumaterial 

Komponenter Pris 

Platta 0,30 kr  

Stegprofil 6,25 kr 

Kloss 0,35 kr 

Cylinder 0,60 kr 

Stegfot 8,20 kr 

Summa 15,7 kr 

 

Prisberäkning är baserad på råvarupriset på aluminium per gram (Dagens Industri, 

2017). Beräkningen gjordes genom att ta fram massan på de olika komponenterna 

enligt måtten och multiplicera den med priset.  

 

Kostnaden för strängpressat aluminium är 27 kr/kg (Delic, 2017). Konstruktionen 

väger cirka 1,67 kg, vilket ger ett pris på ungefär 45 kr för de unika 

komponenterna (platta, stegprofil, kloss, cylinder och stegfot). Gångjärn och 

glidskydd anses som standardkomponenter och kostar cirka 5kr per styck. 

Sprinten är också en standardkomponent som köps in för cirka 10 kr styck.  

Den slutliga materialkostnaden för hela konstruktionen blir ungefär 65 kr.    

Kostnadskalkyleringen gav en inblick på den ungefärliga materialkostnaden för de 

unika- och standardkomponenterna. Enligt tabellen är det ett lågt råvarupris för 

aluminium. Produkten avses dock tillverkas i strängpressat aluminium vilket ger 

ett högre slutpris, men som ändå håller sig väl inom ramarna för företagets krav 

och önskemål.   
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Analyser och produktprovning 

Här redovisas modeller, och simuleringar som ingått i examensarbetet för att 

utvärdera och förutse olika funktioner och skeenden. 

 
Figur 4.6: Von mises stress 

 
Figur 4.7: Translational displacement magnitude 
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I figurerna 6 och 7 demonstreras de resultat som en analys i Catia V5  

resulterade i. Stegtillbehör har inga exakta direktiv för hur stora krafter som de 

behöver tåla. I testet ovan har författarna lagt på kraft som motsvarar 1500N, då 

det är den kraft som används för att testa stå-ytan på trappstegar. Som visas ligger 

krafterna på stegfoten och cylindern eftersom det är där krafterna kommer träffa 

vid användning. Den svagaste punkten i konstruktionen är till synes längst bak på 

stegfoten då en deformation uppstår, punkten är markerat i rött på bilderna. 

Anledningen till att deformationen är störst på stegfotens bakre ände är bristen på 

material då den är skuren i 45 graders vinkel för att tillåta större vinkelinställning. 

Dock räknar inte Catia V5 med att det i den punkten kommer sitta ett gångjärn 

som är fastskruvat i stegen för ökad stabilitet. Produkten anses stabil nog för 

användning.   

 

Handberäkning 

En beräkning över användandet av stegen och dess stabilitet utförs nedan. 

Beräkningen utförs på stegtillbehörets cylinder som har en diameter på 5mm. 

Figur 4.8: Beräkning av cylinderns spänning. 

 

Ett antagande tas angående hur mycket en människa lutar sig i sidled och sträckan 

uppskattas till 0,2 meter. I figuren ses en figur markerad ”mg”, Mg står för 

massa*gravitation och anses försumbar i denna uträkning. Bokstaven h är mätt till 

0,4 meter och står i beräkningen för höjd, höjden motsvarar längden mellan mark 

och konstruktion. 
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Begrepp:  

G- Gravitation = 9,82 

P- Kraft (Newton) 

A- Tvärsnittsarea 

h- Höjd 

m- Meter 

m2- Massa 

 

Tvärsnittsarea för en cylinder: 

 

𝐴 = 𝜋𝑟2    (4.1) 

 

Moment i punkt A:  

 

𝑃 ∗ 𝑐𝑜𝑠45 ∗ ℎ − 150𝑔 ∗ 0,2 = 0  (4.2) 

𝑃 ∗ 𝑐𝑜𝑠45 ∗ 0,4 = 150𝑔 ∗ 0,2 

𝑃 =  (150𝑔 ∗ 0,2/0,4) /𝑐𝑜𝑠45 

𝑃 =  1042𝑁 

 

Sträckgräns: 𝜎 = 𝑃/𝐴 = 53MPa   (4.3) 
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5.   Diskussion 

5.1. Resultatdiskussion 

Det slutgiltiga konceptet stämmer väl ihop med de efterforskningar och 

kravspecifikationer som författarna använt sig av och som tidigare nämnts i 

arbetet.  

 

Uppfällbar stegfot 

Det slutgiltiga konceptet är döpt till uppfällbar stegfot och består av 6 olika delar. 

För infästning på stegen krävs 3 +1 skruvar. Ett par leder skruvas fast mellan 

cylinder-stegfot och cylinder-kloss, för att tillåta rörelse. (Tanken är att skicka 

med skruvar vid köp, vilket underlättar produktionen.) Tillbehöret är planerat ta i 

marken på samma nivå som stegen gör, den ska alltså stabilisera i sidled och ta 

upp kraft om gungning påbörjas. Det finns en inställning där stegfoten är helt 

uppfällt och tillbehöret ligger längsmed stegens sida, och 10 andra inställningar i 

nedfällt, aktivt läge beroende på hur underlaget ser ut.  

 

Material 

Materialen som används på det färdiga konceptet är aluminium, SEBS och PP, de 

samma som används på stegen 55P. Aluminium används till konstruktionen och 

de bärande, större delarna, (stegfot, gångjärn, profil, kloss, cylinder, sprinten). 

SEBS används som glidskydd på stegfoten för att öka den uppfällbara stegfotens 

grepp i marken. PP används i mindre skala då det eventuellt endast tillämpas på 

greppet för den fjädrade sprinten som håller fast konstruktionen. Detta på grund 

av att det för händerna är ett behagligare material att använda. Enligt de 

beräkningar som gjorts är aluminium ett utmärkt material att använda sig av då 

den sträckgräns som krävs av konstruktionen är 53MPa och aluminium erhåller en 

sträckgräns mellan 200–600 MPa.  

 

Ergonomisk tillämpning 

Ett mål var att själva steg-tillbehörkombinationen skulle fungera tillsammans utan 

att orsaka besvär för användaren. Då den uppfällbara stegfoten endast kommer 

väga cirka 1,5 kilo bör den inte orsaka större problem. Konstruktionen är nätt och 

tar inte upp mycket extra plats och kommer kunna sitta på oavbrutet tack vare det 

uppfällbara läget. Ett beslut angående att skära av stegfotens innerkant med 

45grader togs för att öka dess aktionsradie i nedåtgående riktning 

När användaren ska använda sig av tillbehöret krävs det inte lång montering utan 

med förinställda steg påskyndas processen av aktivering och böjningen i ryggen 
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som krävs av användaren är tidsmässigt minimerad. Ett försök till att inte ha 

inställningen för långt ner är genomförd och klossen ställs därför in cirka 400mm 

från marken. Sprinten som håller fast konstruktionen på rätt inställning är försedd 

med en fjäder, så istället för att sitta lös och ha möjlighet att försvinna på 

arbetsplatsen sitter den fast i konstruktionen tills den dras ut och användaren är fri 

att förflytta klossen till vald inställning. 

 

Utveckling 

Vidare utveckling av produkten skulle vara att räkna mer exakt på de utsatta mått 

som finns och hålens placering för att hitta de ultimata måtten snarare än att testa 

sig fram. En förändring av infästning på stegen som motsvarar stabiliteten och 

ekonomin hos den nuvarande, kan vara något att utveckla då den nuvarande sliter 

på stegen (hål).  

5.2. Metoddiskussion 

Metoderna som användes, och sammanslaget av dessa har gett goda resultat. 

Genom att välja ut de mest lämpade teknikerna anpassat för arbetets problematik 

ökar effektiviteten vid konceptframtagning. Ett uteslutande av metoder som 

ansågs opassande resulterar i mer givande och relevanta resultat. Metoden som 

använts till arbetet har fungerat väl, och medfört en tydlig struktur. Att inpassa 

delar av designmetodik i princip- och primärkonstruktion var ett väl avvägt beslut 

författarna tog innan arbetet påbörjades. Om en sammanslagning av metoder inte 

hade utförts hade arbetet haft en annorlunda infallsvinkel. Nu låg fokus på en bra, 

smidig design för produkten och det användes som stöd under framtagningen, en 

annan metod hade möjligtvis erbjudit en annorlunda tankeprocess. 

Metodiken som visades upp i början av arbetet var enkel att följa. 

Litteraturen som har använts var till stor hjälp under hela projektets gång. 

5.3. Kritisk granskning 

En presentation av de möjligheter och begränsningar produkten besitter inom 

respektive område.  

 

Samhället och människan 

Produkten är framtagen för att förebygga olyckor i samhället. Stegtillbehöret 

erbjuder ett smidigare sätt att använda stöd till sin trappstege än vad som finns på 

marknaden idag, då det är fastskruvat och kan fällas upp och ner vid behov. 

Produkten erbjuder användaren ett lätt, smidigt och anpassningsbart stöd som 

genom några sekunders aktivering kan förhindra att stegen välter. Dock krävs det 

idag att stegtillbehöret monteras fast på trappstegen med skruvar, vilket innebär 
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hål i stegkonstruktionen. Om kunden skulle ångra sitt köp innebär det bestående 

hål i trappstegen. Fördelen är att vikten är så låg som möjligt och det tillåter 

tillbehöret att alltid sitta fast monterat på stegen, utan att vara jobbigt för 

användaren på grund av hög vikt eller klumpig anordning. Den uppfällbara 

stegfoten går att anpassa efter omgivningen på så sätt att den går att vinkla 

antingen mer eller mindre än den 90 graders original-vinkling som finns. Den 

funktionen görs möjlig eftersom stegfoten är skuren i en 45-gradig vinkel och är 

fäst med ett gångjärn i stegen.  

 

Sociala och ekonomiska aspekter 

Ett av de viktigaste kraven i uppgiften var att få ner kostnaden av tillverkning till 

under 200 kr per produkt. Då produkten först säljs till en återförsäljare innan den 

når affären så drivs priset upp, och hamnar omkring 600 kr för kunden. För att 

uppfylla dessa krav har ett försök att hålla sig till komponenter företaget redan har 

tillgång till gjorts. Genom att använda former och komponenter som redan 

existerar besparas företaget på inköp av nya maskiner, där budgeten låg på 30 000 

kr. En besparing vid montering är utförd, och istället för att ha komponenter som 

låser fast tillbehöret skickas det med skruvar till köparen så de själva kan montera 

tillbehöret. Detta beslut sparar på både material, tillverkningstid och 

monteringstid.  

 

Miljö- och arbetsmiljöaspekter 

De material som används till tillbehöret (Aluminium, PP, SEBS) går alla att 

återvinna, samt beräknas ha en lång livslängd. Produkten anses inte vara en “slit-

och-släng”-vara utan produceras i måttlig mängd, och avser bli väl använt i många 

år. Materialen som är sammanfogade är lätt att separera vid återvinning 

Arbetsmiljön är medtaget i beräkningarna under framtagningen av produkten. 

Med hänsyn till miljön där produkten kommer användas har flera komponenter 

påverkats. Sprinten som ska hålla uppe konstruktionen är fjäderbelastad istället 

för lös, för att minska risken att den försvinner på en arbetsplats. Även 

konstruktionens funktion med olika höjdinställningar finns till på grund av 

variationen av underlag vid användandet av stegen.  

 

Tillverkningssättet kan ha stor inverkan på miljö och arbetsförhållanden. I det här 

fallet kommer konstruktionen att tillverkas här i Sverige. Arbetsförhållande vid 

tillverkning går under svensk lag och kan därför anses ha en hög standard jämfört 

med många länder i till exempel utvecklingsregioner. 
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Prestation 

Vid projektets start så togs ett Gantt-schema fram. Med hjälp av schemat 

planerades projektets upplägg och utförande. Eftersom vi hade en senare start (på 

grund av lite oklarheter med företaget angående själva problemet) och en längre 

startsträcka (på grund av det tog lite mer tid än planerad för de tillfrågade att 

besvara enkäten) var det lite svårare att hålla sig exakt till Gantt-schemat. De 

faktorer som orsakade förseningar i projektet kunde inte påverkas från författarnas 

sida. I slutändan lyckades allt göras i tid trots dessa små hinder som uppkom i 

början av projektet.  

 

Arbetet har inneburit fler kompromisser med lösningen än vad författarna väntade 

sig. Det har erbjudit en större insikt i vad ett projekt innebär och hur mycket tid 

det tar att genomföra produktframtagning från början till slut.  

 

I fortsättningen av detta projekt hade en djupare kunskap angående 

hållfasthetsberäkningar för trappstegar kunnat styrka projektets resultat. En analys 

i Catia V5 är genomförd men presenterar inte fullt de resultat som önskas. Arbetet 

har gett en djupare inblick i design- och produktframtagningsprocessen, 

materialval, samt den ekonomiska aspekten av projekt.   
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6. Slutsatser 

Det här projektet har lett fram till ett färdigt koncept som väl uppfyller de ställda 

kraven och potentiellt kan förbättras och vidareutvecklas. Konceptet är en 

uppfällbar stegfot som går att anpassa efter markhöjd, och erbjuder möjligheten 

att enkelt vika undan stegfoten när den inte behövs. Detta sparar tid i form av 

montering, och förhoppningsvis kan leda till en reducering av trappstegsolyckor i 

framtiden.  

 

Vid materialval så var författarna designmässigt begränsade, då produkterna ska 

se ut att tillhöra varandra. För att efterlikna och ”smälta in” med själva 

trappstegen så har man valt att materialet för huvudkomponenter är i aluminium 

och glidskyddet är i plasten SEBS. Plasten på glidskyddet ska färgas i Wibes 

färger (gult) för att passa in bland företagets produkter. 

Materialbegränsningen ansågs inte som något negativt, tvärtom har det sparat tid i 

materiavalsprocessen. 

 

En ordentlig prototyp togs inte fram på grund av tidsbrist, istället gjordes en 

animation i Catia V5 som visar tillbehörets funktion och användarsätt.  

 
Figur 6.1: Wibe trappstege 55P med monterad uppfällbar stegfot i uppfällt läge. 
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Figur 6.2: Wibe trappstege 55P med monterad uppfällbar stegfot i nedfällt läge. 
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Bilaga 1  
 

Arbetsmiljöverket arbetsskador rapport – Fall från stege 

 



 

 

 

Bilaga 2 

 

Trappstege i arbetet (enkät- marknadsundersökning) 
Marknadsundersökning för att se behovet av en säkrare trappstege/användarens 

krav. 

*Obligatorisk 

1. Har du någon gång ramlat från en 

trappstege? * Markera endast en oval. 

                                                    Ja 

                           Nej 

2. Om ja på tidigare fråga, vad var orsaken 

till fallet? 

 

3.  Hur stabil är din trappstege om kraft tillämpas i 

sidled? (1=ostabil, 5=stabil) * Markera endast en 

oval. 

 1 2 3 4 5 

 

4. Är du villig att lägga extra tid på att t.ex fästa 

tillbehör på stegen så att den blir stabilare i sidled? 

* 

Markera endast en oval. 

                                     Ja 

                                 Nej 

5. Använder du något tillbehör idag på dina stegar 

(t.ex. stegfot eller stödben)? * Markera endast en 

oval. 



 

 

 

Ja 

Nej 

6. Skulle du föredra att ha en redan inbyggd 

konstruktion (för stabilisering i sidled) på stegen 

även om det skulle öka vikten på den eller ha ett 

tillbehör som lätt sätts fast? Markera endast en oval. 

                         

                       Tillbehör som lätt sätts fast och kan tas av 

                                                       Redan inbyggd på stegen    

                                                       

                                                     Övrigt: 

 

                                      7. Prioritera följande egenskaper med siffrorna 1-4 (1 är den första och 4 är den 

sista). 

                                     Stabil 

                                  Lätt vikt 

                                 Lätt hanterbar 

                                       Säker 

 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 3 
 

QFD-matris  
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